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Introdução 

 

O envelhecimento populacional traz um novo cenário de demandas para a  equipe de Saúde da Família. A atenção a 

saúde do idoso é prioritária, em especial ao idoso fragilizado, fazendo-se necessário a classificação de risco da pessoa 

idosa. (MINAS GERAIS, 2007; CHAIMOVICZ, 2013). 

Objetivo 

Propor projeto de intervenção para os idosos frágeis, residentes na área da Equipe Vermelha do Centro de Saúde  

Cabana, Belo Horizonte. 

Metodologia 

Estudo descritivo, baseado na análise de dados secundários, no período de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, a 

partir da ficha “Cadastro e identificação de risco da pessoa idosa”.  

Referências bibliográficas foram obtidas em consulta na Internet em banco de dados: SciELO, Lilacs, Bireme e em 

manuais do Ministério da Saúde e outras instituições. 

Referências 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção à Saúde do Idoso – 2 ed. Belo Horizonte: SAS / MG, 2007. 
CHAIMOWICZ, F. et al. Saúde do idoso. Belo Horizonte. Nescon UFMG, Coopmed, 2013. 

Classificação de risco da pessoa idosa residentes na área de abrangência da Equipe Vermelha do Centro de 

Saúde Cabana, do Município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

  

 
 
 
 
 

Referenciais locais e discussão 

Em um total de 156 idosos estudados,85 classificados como frágeis (54,5%). Entre todos os idosos observou-se 

predomínio do sexo feminino (60%), da faixa etária 60-69 anos, baixo índice educacional, boa cobertura vacinal (91,7%) 

e hipertensão e diabetes mellitus como patologias mais comuns. Entre os 85 frágeis predominou também a faixa 60-69 

anos e o sexo feminino (65,9%), bem como hipertensão e diabetes, seguidas por osteoporose e doença pulmonar 

obstrutiva crônica. 

Considerações finais 

Devemos priorizar a saúde do idoso e necessitamos prestar uma assistência mais qualificada, efetivando uma 

abordagem integral a saúde, para melhoria da qualidade de vida, preservando ao máximo a autonomia e independência 

dos idosos. 

Proposta de intervenção  

Considerou como nós críticos “Falta de conhecimento qualificado e capacitação de toda equipe para o cuidado integral 

ao idoso”, “Despreparo dos familiares para os cuidados com os idosos” e “Idosos com polifármacia” (Figura 11, do TCC). 

*Enfermeiro. Equipe de Saúde da Família, Bairro Cabana, Belo Horizonte.     ** Orientador - Médico pediatra, docente da Faculdade de 

          Medicina  da UFMG. 

Nó crítico  Projeto Público Alvo Onde será Quando Ações Resultados esperados Produtos esperados Recursos necessários Avaliação 

Falta de 

Conhecimento 

qualificado e 

capacitação 

de toda equipe 

para o cuidado 

integral ao 

idoso. 

Educação 

permanente 

em serviço 

para a saúde 

do idoso. 

A Equipe 

Vermelha do 

Centro de 

Saúde Cabana. 

Na sala de 

grupo do 

Centro de 

Saúde 

Cabana. 

Toda quinta-

feira 13h às 

14h. 

 

Discutir os critérios de 

fragilidade do idoso. 

 

Preencher a ficha de 

classificação de risco. 

 

Leitura dos manuais do 

Ministério da Saúde. 

Critérios de padronização 

para a equipe. 

 

Conhecimento técnico para 

a demanda de saúde do 

idoso. 

Utilização da Ficha de risco 

da pessoa idosa. 

 

 Utilização da caderneta do 

idoso. 

 

Equipe capacitada para a 

demanda do idoso. 

Textos, papéis, canetas e 

revistas. 

 

Manuais do Ministério da 

Saúde. 

 

Disponibilidade de tempo 

para estudo. 

 

Prazo de 90 dias  

Verificar a utilização da 

ficha de classificação de 

risco. 

  

Supervisão dos ACS nas 

visitas para o 

acompanhamento das 

demandas dos idosos. 

 

Despreparo 

dos familiares 

para os 

cuidados com 

os idosos. 

Projeto 

Família 

Cuidadora do 

Idoso. 

Familiar que 

presta o 

cuidado ao 

idoso. 

 

Na sala de 

grupo do 

Centro de 

Saúde Cabana 

Toda quarta-

feira 14h às 

15h duração 

de quatro 

meses. 

 

Realizar grupo semanal 

para capacitar os familiares 

 

Fazer folder e cartilha do 

cuidador. 

Familiar capacitado para 

cuidar melhor do idoso. 

Idoso bem cuidado e com 

menor risco de 

agravamento do quadro de 

saúde. 

 

Certificado do curso para 

os participantes. 

Manual do cuidador, 

caneta,lápis e papel. 

 

Disponibilidade de 

computador para 

apresentação das aulas do 

curso Vídeo e TV. 

Prova teórica após 

conclusão do curso. 

 

Acompanhamento de  

profissional da equipe nas 

visitas para as famílias  

capacitadas. 

Idosos com 

polifármacia 

Projeto: Eu 

preciso desta 

medicação. 

Idosos que 

utilizam mais 

de cinco 

medicações 

(total de 40 

idosos 

polifármacia). 

No consultório 

do Centro de 

Saúde 

Cabana. 

Durante o 

atendimento 

médico na 

consulta com 

o idoso frágil. 

Verificar as medicações 

dos idosos e 

contraindicação. 

 

Conferir como os idosos 

utilizam as medicações. 

 

Investigar quem é o 

responsável pela 

administração da 

medicação 

 

Suspender ou reduzir as 

medicações quando for 

possível. 

Menos iatrogenia 

medicamentosa. 
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números de medicações. 

 

Menor custo de 

dispensação de 
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Idosos orientados quanto 

aos riscos 

(automedicação). 

 

Diminuição do consumo de 

medicamentos 

inadequados. 

 

Diminuição da 

automedicação realizada 

pelo idoso. 

 

Disponibilidade de tempo 

para consulta adequada ao 

idoso. 

 

Capacitação da médica. 

 

Receita médica . 

 

A cada consulta será 

verificada as 

peculiaridades da 

prescrição para cada 

idoso. 

 

Controlar o número de 

medicação que cada idoso 

consome e anotar na 

caderneta do idoso. 


